Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskom Rudne, zvolaného dňa 26.09.2011
Prílohy :
1. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.06.2011 Materskej školy Nitiranske Rudno.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 31.06..2011 Základnej školy Nitrianske Rudno.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 31.06.2011
4. VZN Obce Nitrianske Rudno č.1/2011.
5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Nitrianske Rudno 1/2010 o určení výšky dotácie ....
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011 – ZŠ.
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Prítomní : poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou originálu zápisnice
Jozef Pršo – starosta obce
Ing. Ján Drobec – hl. kontrolór obce
Iveta Šílová – zapisovateľka

Neprítomní : Ivan Kováčik – ospravedlnený
Ing. Anton Katrena - ospravedlnený
Ing. Stanislava Cagáňová - ospravedlnená
Prítomní : 10-ti občania obce
Začiatok zasadania OZ o 17.00 hodine
Program:
l. Otvorenie / starosta obce /.
2. Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice
určenie zapisovateľky / starosta obce /.
3. Schválenie zápisnice z prechádzajúceho zasadnutia OZ
4. Správa o plnení prijatých uznesení – predkladá HK
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno, MŠ a ZŠ za II. štvrťrok 2011
6. Dodatok VZN č.1 k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
7.Došlá pošta, rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver
1. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § -u 12
zákona č.369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení. Privítal poslancov
a prítomných občanov.
Predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený prítomnými poslancami OZ .
2. Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice : Vladimíra Vršku a Milana Kútneho .
Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Martina Špánika a Bc. Petra Iliaša.
Návrhy boli schválené.
Za zapisovateľku určil p. Ivetu Šílovú – pracovníčku OcÚ.
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce Jozef Pršo vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k zápisnici zo zasadnutia OZ
zo dňa 27.06. 2011, či bola vyhotovená v zmysle priebehu rokovania a či nemajú k textu
zápisnice námietky a pripomienky.
Zápisnica zo zasadania OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 27.06. 2011 bola
jednomyseľne schválená.
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4. Správa o plnení prijatých uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Ing. Ján Drobec.
Prečítal uznesenia z minulého zasadania OZ zo dňa 27.06.2011 a z mimoriadneho
zasadnutia zo dňa 30.08.2011.
OZ vzalo na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
OZ zo dňa 27.06. a z 30.08. 2011 od hl. kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
5. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno, ZŠ a MŠ k 30.06. 2011.
/ Tvoria prílohu tejto zápisnice /.
Ing. Martin Špánik – predseda finančnej komisie pri OZ , podrobne vysvetlil a predloţil
stanovisko k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce, MŠ a ZŠ.
Obec mala k 30.06.2011 beţné príjmy na úrovni 597 919,60 € a beţné výdaje vo výške
440 667,81 €, pričom výdavky vznikali len v nevyhnutnej miere.
Základná škola mala za prvý polrok štátne dotácie vo výške 246 750,- € výdavky vo
výške 231 782,- €. Pripomenul, ţe ZŠ efektívne hospodári so svojími finančnými
prostriedkami. ŠKD mal v tomto období výdaje vo výške 7 988,- € dotáciu od obce
6 289,80 € . V súčastností OZ rieši vzniknutú situáciu, ŠJ pri ZŠ Nitrianske Rudno mala
vyrovnaný rozpočet.
OZ vzalo na vedomie Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2011 Materskej školy
Nitrianske Rudno.
OZ vzalo na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.06.2011 Základnej školy Nitrianske
Rudno.
OZ vzalo na vedomie Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.06.2011.
6. Dodatok VZN č.1 k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na
príslušný kalendárny rok. / Tvorí prílohu zápisnice /
Stanovisko k Dodatku č. 1 kVZN Obce Nitrianske Rudno predloţil a podrobne
informoval Ing. Martin Špánik – predseda finančnej komisie pri OZ.
Finančná komisia v spolupráci s ekonómkou obce p. Luptákovou odporúča OZ
v Nitrianskom Rudne, zvýšiť dotáciu na dieťa v MŠ na 1 741,- € a zvýšenie dotácie na
dieťa v ŠKD pri ZŠ na 440,- €. O toto zvýšenie bude upravená výška dotácie na dieťa
v MŠ a v školskom klube detí v mesiacoch september, október, november,
december 2011.
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OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia
na príslušný kalendárny rok, ktorým sa mení článok II a článok III. VZN č. 1/2010
takto : v článku II sa suma 1 600,- € nahrádza sumou 2 050,- €
v článku III. sa suma 370,- € nahrádza sumou 440,- €
7. Rôzne, došla pošta.
1. Bartoš Pavol a manţ. Mária, Čsl. partizánov č. 282/29, Nitrianske Rudno –
Ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Ţiadatelia majú záujem o odkúpenie obecného pozemku na parc. č. 1078
o výmere 1 657 m2 v k.ú. Nitrianske Rudno za účelom postaviť objekt, ktorý by
skrášľoval obec a pomáhal ľuďom najnovšou automobilovou technológiou.
Uvedený pozemok sa nachádza pri 1. autobusovej zastávke od Novák t.č. slúţi
ako verejná zeleň – plánované detské ihrisko.
OZ nesúhlasí s predajom pozemku na parc. č. 1078 o výmere 1 657m2 pre
p. Pavla Bartoša a manţ. Máriú, trvale bytom Čsl. partizánov č.282/29,
Nitrianske Rudno.
2.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Nitrianske Rudno – Ţiadosť o vydanie majetku
dohodou.
Farský úrad v Nitrianskom Rudne poţiadal o vydanie nehnuteľnosti , ktoré
ako v liste uvádza boli predmetom reštitúcie. Jedná sa o parcely č. 328 o výmere
590 m2 a 803 o výmere 3 036 m2 nachádzajúce sa v k.ú Nitrianske Rudno.
OZ zamieta ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Nitrianske Rudno o vydanie
majetku z dôvodu, ţe v danej veci trvá súdny spor od roku 2006 medzi
Obcou Nitrianske Rudno a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Nitrianske Rudno.

3. Rudolf Ország , Okruţná č. 20/81 Nitrianske Rudno – Ţiadosť o odkúpenie
pozemku.
Ţiadateľ poţiadal o odpredaj parcely č. 1531/6 o výmere 133 m2, ktorá je vo
vlastníctve obce a tvorí časť prístupovej cesty k nehnuteľnosti ţiadateľa parcely č. 1224/1. nachádzajúca v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Podhorská.
OZ schvaľuje predaj parcely č. 1531/6 o výmere 133 m2 v cene 3,32 €/m2
v k.ú. Nitrianske Rudno pre . Rudolfa Országa, trvale bytom Okruţná č. 20/81,
Nitrianske Rudno, podľa vypracovaného geometrického plánu Geosluţbou
Prievidza.
V predmetnej veci ide o prípad hodný osobitného zreteľa / o čom rozhodlo OZ
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov / v zmysle §9a odst.8 písm.e /zák.
č. 258/2009 Z.z., ktorý spočíva v tom, ţe ide o pozemok situovaný medzi
miestnou komunikáciou a stavebným pozemkom ţiadateľa a bude slúţiť ako
prístup k stavebnému pozemku. Pri prevode majetku obce sa z uvedeného
dôvodu nepouţijú ustanovenia odsekov 1 aţ 7 §9a zák. č. 258/2009 Z.z.
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4.

Ľudmila Talpašová, Hlavná č. 545/81, 972 26 Nitrianske Rudno
Ţiadateľka poţiadala o odpredaj parcely č. 227/41, za účelom výstavby garáţe.
Parcela sa nachádza na ulici Hlavná, oproti bytovým jednotkám.
OZ súhlasí s uzavretím Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom bude
predaj pozemku v k.ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela č. 227/41 o výmere 21
m2 v prospech Ľudmily Talpašovej, Hlavná č. 545/81, Nitrianske Rudno za cenu
8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa / o čom rozhodlo OZ
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov / v zmysle §9a ods.8, písm.e/
zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí/, ktorý spočíva v tom, ţe ide o pozemok situovaný bezprostredne pri
bytovom dome súpisné číslo 545, v ktorom sa nachádza byt v spoluvlastníctve
kupujúceho a pozemok je účelovo určený na výstavbu garáţe pre vlastníkov
bytov. Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepouţijú ustanovenia
odsekov 1 aţ 7 §-u 9a zák.č. 258/2009 Z.z.

5.

Starosta obce – informácia o oprave strechy na MŠ v Nitrianskom Rudne.
Starosta obce informoval, ţe bola na obecný úrad doručená cenová ponuka
od zhotoviteľa :JUROSTAV – Vladimír Lakatoš Nové Zámky na vykonanie
opravy strechy na MŠ v Nitrianskom Rudne.
Poslanci OZ navrhli, ţe opravu strechy v MŠ Nitrianske Rudno je potrebné
riešiť nízkym krovom.
Zhotoviteľ vo svojej cenovej ponuke uvádza spôsob opravy výmenou lepenky za
cenu 22 903,50 € na dvoch budovách MŠ.
OZ nesúhlasí s riešením opravy strechy na MŠ v Nitrianskom Rudne
od zhotoviteľa : JUROSTAV – Vladimír Lakatoš, Gogoľová č. 13, Nové Zámky.
Poslanci OZ ďalej navrhli predsedovi stavebnej komisie, aby predloţil
návrh riešenia opravy strechy a zabezpečil cenové ponuky od zhotoviteľov diela
s tým, ţe sa určia podmienky súťaţe / vypracovaná projektová dokumentácia,
materiál /plech /, ktorý by bol pouţitý by mal mať15 rokov záruku, splatnosť
faktúry 6 mesiacov, ponuky do súťaţe je potrebné priniesť na obecný úrad
v uzatvorenej obálke /.
Pán Vladimír Vrška navrhol, aby si ZŠ a MŠ vytvorili fond opráv a údrţby
z ktorého, by si čerpali finančné prostriedky na rôzne opravy alebo mimoriadne
nepredvídané udalosti.
K tomuto názoru sa pripojila aj pani poslankyňa Alena Štrbáková, ktorá
zdôraznila, ţe väčšina finančných prostriedkov sa odvádza do školstva a obec
nemá z čoho budovať.

OZ ukladá predsedovi stavebnej komisie p. Vladimírovi Vrškovi, pripraviť
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podmienky na opravu strechy MŠ Nitrianske Rudno, ohľadne odbornej
spôsobilosti, technickej spôsobilosti, rozsahu prác a záručných podmienok.
OZ ukladá predsedovi finančnej komisie Ing. Martinovi Špánikovi, zistiť
moţnosti čerpania finančných prostriedkov na opravu strechy MŠ Nitrianske
Rudno, v termíne do 05.10.2011.
6.

Starosta obce – informácia o prieskume trhu k výstavbe nájomných bytov v obci
Nitrianske Rudno.
Ing. Martin Špánik podrobne vysvetlil prieskum trhu, ktorý vykonal na
zabezpečenie dodávateľa komplexnej poradenskej činnosti pre zabezpečenie
financií a výstavbu 2 x 12 b.j. pre obstarávateľa – Obec Nitrianske Rudno.
Ing. Martin Špánik predloţil tri cenové ponuky z prieskumu trhu vykonaného
v zmysle §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, z ktorých bola
najvýhodnejšia pre Obec Nitrianske Rudno : Mandatár : PVTERM s.r.o.
Hurbanová 18, 911 01 Trenčín.
Ďalej Ing. Martin Špánik uviedol, ţe Mandatár sa zaväzuje, pre mandata Obec
Nitrianske Rudno v jeho mene a na jeho účet uskutočnením právnych úkonov
zriadi tieto obchodné záleţitosti : výkon činnosti spojených so stavebnými,
ekonomickými a technickými záleţitosťami pri výstavbe 24.b.j.
OZ schvaľuje :
- výstavbu nájomných bytov, z úveru ŠFRB a dotácie MDVRR SR
- výber dodávateľa stavby a projektu Verejným obstaraním
- ţe predmetnú činnosť pre obec t.j. konzultácie, poradenstvo, podanie ţiadostí
na ŠFRB a MDVRR SR bude vykonávať pre Obec Nitrianske Rudno firma
Pvterm spol s.r.o. Trenčín.

7.

Jozef Molek a Ing. Anna Moleková, Bojnice – Ţiadosť o vybudovanie
inţ. sietí.
Starosta obce informoval, ţe pisatelia listu sú vlastníkmi pozemku, ktorý sa
nachádza na začiatku dolnej časti obce nad hlavnou cestou. V tejto časti je
niekoľko pozemkov, ku ktorým nevedie prístupová cesta a ţiadne inţ. siete.
Keďţe s vlastníkmi pozemkov viackrát bolo zvolané jednanie a bol im
predloţený spoločný návrh na riešenie inţ. sietí, postup vlastníkov nebol
jednotný a z tohto dôvodu nie je moţné problém s vybudovaním inţ. sietí
riešiť.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce, ohľadom vybudovania
inţinierskych sietí pre p. Jozefa Moleka a Ing. Annu Molekovú s tým, ţe
postup vlastníkov pozemkov nie je jednotný a z tohto dôvodu nie je moţné
tento problém riešiť.
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8. ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1 – Ţiadosť o obnovu konania ohlásenia stavebných úprav a udrţiavacích prác.
Konateľ ATC Nitrianske Rudno p. Mário Polóny ţiada o obnovu konania
a stanovisko stavebného úradu :
1. Ohlásenie stavebných úprav a udrţiavacích prác – Oplotenie rekreačného
areálu zo dňa 07.05.2007
2. Ohlásenie stavebných úprav a udrţiavacích prác : Vstupný objekt –
recepcia autocampingu.
Pán Maroš Kohút informoval, ţe areál autocampingu bol počas tejto letnej
sezóny vo veľmi zlom stave, neudrţiavaný, nepokosený, čo nerobilo
dobrý dojem pre návštevníkov.
Pán Milan Kútny uviedol, ţe ţiadosť konateľa ATC Nitrianske Rudno nemala
byť predmetom prejednávania na zasadnutí OZ, ale je to v kompetencii
zamestnancov obecného úradu.
Pán Maroš Kohút informoval, keďţe obec odkúpi technické zhodnotenie
predmetu nájmu - oplotenie areálu ATC, tak z tohto dôvodu ţiadame,
o jeho opravu, nakoľko je oplotenie značne poškodené.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, aby písomne upozornil
konateľa ATC Nitrianske Rudno p. Mária Polónyho na zlé a nehospodárne
zaobchádzanie s majetkom obce, ktorý mu bol daný do uţívania.
9. Základná škola v Nitrianskom Rudne – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za šk. rok 2010/2011 v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006
zo dňa 16.12.2005.
OZ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.
rok 2010/2011 v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 pre Základnú školu
Nitrianske Rudno.
10.

ATC Nitrianske Rudno s.r.o. Priehrada II/1 – Oznámenie – sadanie podporného
piliera zastrešenia, realizáciu opravy strechy na bufetoch .
Poslanci OZ navrhli, ţiadosť odstúpiť stavebnej komisii, aby vypracovala
odborné stanovisko.
Pán Milan Kútny uviedol, ţe uvedená ţiadosť, mala byť doručená stavebnej
komisii ihneď, ako bola doručená na obecný úrad. Po vypracovaní odborného
stanoviska stavebnou komisiou, mala byť prejednaná na zasadnutí OZ.
K tomuto názoru sa pripojila aj p. Alena Štrbáková.
OZ odkladá Oznámenie ATC Nitrianske Rudno, s.r.o. Priehrada II/1, ohľadom
sadania podporného piliera zastrešenia, realizáciu opravy strechy na bufetoch
do najbliţšieho zasadnutia OZ.
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11.

Starosta obce – informácia o výmene dverí a okien na zasadačke obecného
úradu – predloţenie ponuky SLOVAKTUAL.
Poslanci OZ navrhli, pouţiť plastové okná zo Základnej školy Nitrianske
Rudno, ktoré boli vyradené z dôvodu realizácie Komplexnej obnovy
a modernizácie ZŠ.
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, pripraviť výberové konanie
na realizáciu výmeny dverí / pouţitý materiál hliník-plast / na zasadačke
Obecného úradu v Nitrianskom Rudne.

12.

OKST-OTLAK Nitrianske Rudno – Ţiadosť o finančné prostriedky na
zatraktívnenie turistických trás v k.ú. Nitrianske Rudno.
Predseda OKST-OTLAK p. Jozef Hanák poţiadal o finančné prostriedky
z rozpočtu obce vo výške 700,- € na zatraktívnenie turistických trás v k.ú.
Nitrianske Rudno / sedacie súpravy pre turistov v prírodnom štýle, prístrešok ... /
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, odstúpiť ţiadosť finančnej
komisii pri OZ v Nitrianskom Rudne, za účelom schválenia finančných
prostriedkov na zatraktívnenie turistických trás pre OKST-OTLAK Nitrianske
Rudno do najbliţšieho zasadnutia OZ.

13.

Martin Šutinský, Mladých budovateľov č.227, 972 26 Nitrianske Rudno –
Ţiadosť o odpredaj nehnuteľnosti na ul. Hlavná budova so súpisným číslom 178.
Ţiadateľ poţiadal o odkúpenie nehnuteľnosti – budovu so súpisným číslo 178
/ Ţeleziarstvo – Remeselník / z dôvodu, ţe budovu uţ dlhšiu dobu uţíva a plánuje
rozsiahlu rekonštrukciu.
OZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti – budovu so súpisným číslom 178, postavenú
na parcele č. 611/1 v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Hlavná, v cene 46 472,- €
pre p. Martina Šutinského, trvale bytom Mladých budovateľov č. 227,
972 26 Nitrianske Rudno.

14.

Starosta obce – Bezdrôtový rozhlas AMO pre Obec Nitrianske Rudno.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce, ohľadom predloţenej ponuky od
JD ROZHLADY SK s.r.o. Turzovka v cene 26 966,40 na realizáciu bezdrôtového
rozhlasu .

15.

Starosta obce - Informácia k predloţeniu ţiadosti o NFP na realizáciu projektu
„ Zberný dvor pre separáciu komunálneho odpadu v obci Nitrianske Rudno“.
Starosta obce informoval, ţe obnovil konanie vo veci projektu z NFP „ Zberný
dvor na separáciu komunálneho odpadu v obci Nitrianske Rudno“.
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OZ schvaľuje :
a/ predloţenie ţiadosti o NFP na realizáciu projektu Zberný dvor pre separáciu
komunálneho odpadu v Obci Nitrianske Rudno, ktorý je realizovaný pre Obec
Nitrianske Rudno a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce.
Operačný program Ţivotné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo
Operačné ciele : 4.1. podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Kód výzvy : OPŢP-PO4-11-3
Výška celkových výdavkov na projekt : 550 000,00
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt : 550 000,00
Výška spolufinancovania projektu : 27 500,00
Spôsob financovania projektu : vlastné zdroje
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP
c/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt.
16. Starosta obce – informácia ku kúpnej zmluve pre p. Jozefa Škadru – LIMEX.
Starosta obce informoval, ţe pán Jozef Škadra poţiadal o uzavretie riadnej
kúpnej zmluvy na časť nehnuteľnosti na ktorej je postavený Bytový dom
so súpisným číslom 710, ktorý bol skolaudovaný dňa 21.01.2011.
S p. Jozefom Škadrom bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve, v ktorej bolo
uvedené, ţe po skolaudovaní stavby bude uzatvorená riadna kúpna zmluva na
uvedenú nehnuteľnosť. Jedná sa o parcely pod stavbou Bytového domu č.710.
OZ schvaľuje :
Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu :
Jozefovi Škadrovi – LIMEX, M. Bela 962/3, 972 71 Nováky
a to pozemky :
parc. č. 219/15 - trvalý trávnatý porast o výmere 27 m2
220/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
220/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2
221/3 - záhrady o výmere 64 m2
221/4 - záhrady o výmere 72 m2
221/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2
podľa geometrického plánu Geosluţby Prievidza č.p. 132/10 zo dňa 5.4.2010
za cenu 16,60 €/1m2 .
Predmetom predaja je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
/ Bytový dom – 6 b.j., Kolaudačné rozhodnutie č. 391/2010/SOÚ právoplatné
21.1.2011, vydané Obcou Nitrianske Rudno / a priľahla plocha, ktorá svojím
umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, preto sa podľa §9a
ods.8/zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. č. 258/2009 Z.z. ustanovenia
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odseku 1/ aţ 7 / §9a zákona nepouţijú pri tomto prevode majetku obce.
Pán Maroš Kohút informoval, ţe p. Jozef Škadra mal zrealizovať
aj druhý bytový dom, a keďţe si nesplnil podmienky vyplývajúce zo zmluvy, preto
navrhuje, zvolať jednanie s p. Jozefom Škadrom .
OZ ukladá Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne zvolať, jednanie s p. Jozefom
Škadrom vo veci nedodrţania zmluvných podmienok.
17. Ing. Ján Drobec kontrolór obce – Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nitrianske
Rudno č. 1/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. /tvorí prílohu zápisnice /.
Ing. Ján Drobec kontrolór obce predloţil VZN č. 1/2011 na prerokovanie, ktoré
podrobne vysvetlil, v ktorom sa mení príspevok na jedno jedlo pri jednotlivých
právnych subjektoch – ZŠ, MŠ a ostatní stravníci.
OZ schvaľuje VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2011 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni.
18. Ing. Martin Špánik - predseda finančnej komisie - úhrady faktúr ZŠ – komplexná
obnova a modernizácia z kontokorentného úveru..
Ing. Martin Špánik informoval o došlých faktúrach - ZŠ – komplexná obnova
a modernizácia, ktoré je potrebné uhradiť z kontokorentného úveru.
OZ schvaľuje čerpanie kontokorentného úveru na úhradu faktúr ZŠ – komplexná
obnova a modernizácia :
-

fa č.5/2011 Jozef Škadra – Limex vo výške 1 700,- € za vypracovanie
monitorovacej správy – 2. správa podľa Zmluvy o dielo zo dňa 11.5.2009
fa č. 4611000503 vo výške 995,40 € - okná SLOVAKTUAL s.r.o
fa č. 6/2011 vo výške 1 133,33 – externý manaţment, vypracovanie ţiadosti –
2. ţiadosť o platbu podľa Zmluvy o dielo Škadra – LIMEX
fa č. 122011 vo výške 2 700,- € - oprava bleskozvodu – objekt SO01 p. Anton
Mjartan elektro- Prievidza
fa. č. 112011 – vo výške 7 398,14 €, Anton Mjartan - elektro Prievidza
vypracovanie 3. ţiadosti o platbu – Škadra Limex vo výške 1 133,33 € podľa
Zmluvy o dielo zo dňa 11.5.2009.

19. Starosta obce – Klub Rýchlostnej Kanoistiky – ponuka spolupráce - ţiadosť.
Ţiadateľ p. Milan Oršula – prezident KRK Nováky organizuje túto športovú
činnosť a ţiada od obce zapoţičať vhodný objekt, prípadne pozemok,
ktorý by mal byť v blízkosti vodnej nádrţe Nitrianske Rudno a v zimnom období
bezplatne zapoţičanie priestorov telocvične ZŠ.

11

Pán Maroš Kohút navrhol, riešenie objektov, prípadne pozemkov s konateľom
ATC Nitrianske Rudno s p. Máriom Polónym

8. Diskusia :
Starosta obce po prerokovaní všetkých spisov otvoril diskusiu.
Do diskusie sa zapojila p. Plachá, ktorá vyslovila nespokojnosť vo veci
neriešenej poţiadavky, ktorú neustále zdôrazňuje na zasadnutí OZ - čistenia potoka pri jej rodinnom dome a okolí. Pripomenula, ţe ZŠ
v Nitrianskom Rudne je uţ pred dokončením a vynaloţili sa na jej rekonštrukciu
nemalé finančné prostriedky a môţe sa stať, ţe v krátkej dobe môţe byť aj
telocvičňa takisto ohrozovaná záplavami z tohto potoka..
Pani Alena Štrbáková sa zapojila do diskusie a navrhla, aby starosta obce
vstúpil do jednania s Dopravným inšpektorátom PZ Prievidza, vo veci
vyznačenia prechodu pre chodcov, pretoţe je to pre deti nebezpečné. Najbliţší
prechod pre chodcov je pri strednej zástavke a ďalší pri miestnej trţnici, preto by
sa zišiel vyznačiť aj pri MŠ Nitrianske Rudno.
Starosta obce odpovedal , ţe vstúpi do jednania s. p. Ing. Líškom a bude včas
informovať.
Ďalej pripomenul, ţe neziskové organizácie si majú písomne predloţiť ţiadosti
o poskytnutie finančného príspevku na činnosť do konca októbra 2011, ktoré
budú predmetom prejednávania a schvaľovania rozpočtu na rok 2012.
Starosta obce poţiadal poslancov obce, aby určili priority investičných akcií,
ktoré plánujú na realizáciu v roku 2012 , aby mohli byť zahrnuté do rozpočtu
obce na rok 2012.
Starosta obce informoval, ţe práce v Základnej škole Nitrianske Rudno sú uţ
dokončené a pripravuje sa preberacie a kolaudačné konanie. Ďalej informoval,
ţe opätovne predloţí ţiadosť o NFP na realizáciu projektu –Revitalizácia centra
obce.
Starosta obce podal informáciu aj vo veci projektu zriadenia Hasičskej zbrojnice
Uviedol, ţe bola podaná monitorovacia správa so ţiadosťou o predĺţenie termínu
začatia výstavby.
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9. Prijaté uznesenia :
Uznesenie č. 7/2011
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Rudne,
ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2011
A. Berie na vedomie :
1. Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
zo dňa 27.06. a zo dňa 30.08.2011 od hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Drobca.
2. Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.06.2011 Základnej školy v Nitrianskom Rudne.
3. Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2011 Materskej školy v Nitrianskom
Rudne.
4. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Nitrianske Rudno k 30.06. 2011.
5. Informáciu starostu obce, ohľadom vybudovania inţinierskych sietí pre p. Jozefa
Moleka a Ing. Annu Molekovú s tým, ţe postup vlastníkov pozemkov nie je jednotný
a z tohto dôvodu nie je moţné tento problém riešiť.
6. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011 v zmysle Vyhlášky MŠ
SR č. 9/2006 pre Základnú školu Nitrianske Rudno.
7. Informáciu starostu obce, ohľadom predloţenej ponuky od JD ROZHLASY SK s.r.o.
Turzovka v cene 26 966,40 € na realizáciu bezdrôtového rozhlasu.
B. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ v Nitrianskom Rudne dňa 26.09.2011.
2. Návrhovú komisiu : Ing. Martina Špánika a Bc. Petra Iliaša.
3. Overovateľov zápisnice : Milana Kútneho a Vladimíra Vršku.
4. Zápisnicu zo zasadnutia OZ v Nitrianskom Rudne zo dňa 27.06. 2011.
5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok, ktorým sa mení článok II a článok III. VZN č. 1/2010 takto :
v článku II sa suma 1 600,- € nahrádza sumou 2 050,- €
v článku III. sa suma 370,- € nahrádza sumou 440,- €
6. Predaj parcely č. 1531/6 o výmere 133 m2, v cene 3,32 €/m2, v k.ú. Nitrianske
Rudno pre Rudolfa Országa, trvale bytom Okruţná č. 20/81, Nitrianske Rudno, podľa
vypracovaného geometrického plánu Geosluţbou Prievidza.
V predmetnej veci ide o prípad hodný osobitného zreteľa / o čom rozhodlo OZ
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov / v zmysle §9a odst.8 písm.e/ zák. č.
258/2009 Z.z., ktorý spočíva v tom, ţe ide o pozemok situovaný medzi miestnou
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komunikáciou a stavebným pozemkom ţiadateľa a bude slúţiť ako prístup
k stavebnému pozemku. Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepouţijú
ustanovenia odsekov 1 aţ 7 §9a zák.č. 258/2009 Z.z.
7. – Výstavbu nájomných bytov z úveru ŠFRB a dotácie MDVRR SR
- výber dodávateľa stavby a projektu Verejným obstaraním
- ţe predmetnú činnosť pre obec t.j. konzultácie, poradenstvo, podanie ţiadosti
na ŠFRB a MDVRR SR bude vykonávať pre Obec Nitrianske Rudno firma
Pvterm spol. s.r.o. Trenčín.
8.

Predaj nehnuteľnosti – budovu so súpisným číslom 178, postavenú na parcele
č. 611/1 v k.ú. Nitrianske Rudno na ulici Hlavná v cene 46 472,- € pre Martina
Šutinského, trvale bytom Mladých budovateľov č. 227, 972 26 Nitrianske Rudno.

Predaj nehnuteľnosti v k.ú. Nitrianske Rudno kupujúcemu Jozefovi Škadrovi
Limex , M. Bela 962/3, 972 71 Nováky a to pozemky :
parc. č. 219/15 – trvalý trávnatý porast o výmere 27 m2
220/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
220/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2
221/3 – záhrady o výmere 64 m2
221/4 – záhrady o výmere 72 m2
221/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2
podľa geometrického plánu Geosluţby Prievidza č.p. 132/2010 zo dňa 5.4.2010 za
cenu 16,60 €/1m2.
Predmetom predaja je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
/ Bytový dom – 6 b.j., Kolaudačné rozhodnutie č. 391/2010/SOÚ právoplatné
dňa 21.1.2011, vydané Obcou Nitrianske Rudno / a priľahla plocha, ktorá svojím
umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, preto sa podľa §9a ods.8/
zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák. 258/2009 Z.z. ustanovenia odseku
1 aţ 7/§9a zákona nepouţijú pri tomto prevode majetku obce.
9.

10. A./ Predloţenie ţiadosti o NFP na realizáciu projektu „ Zberný dvor pre separáciu
komunálneho odpadu v obci Nitrianske Rudno, ktorý je realizovaný pre Obec
Nitrianske Rudno a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce.
Operačný program Ţivotné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo
Operačné ciele : 4.1. podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Kód výzvy : OPŢP-PO4-11-3
Výška celkových výdavkov na projekt : 550 000,00
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt : 550 000,00
Výška spolufinancovania projektu : 27 500,00
Spôsob financovania projektu : vlastné zdroje
B./ zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP
C./ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
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11. VZN Obce Nitrianske Rudno č. 1/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
12. Čerpanie kontokorentného úveru na úhradu faktúr ZŠ – komplexná obnova a
modernizácia :
- fa č. 5/2011 Jozef Škadra – Limex vo výške 1 700,- € za vypracovanie
monitorovacej správy – 2. správa podľa Zmluvy o dielo zo dňa 11.5.2009
- fa č. 4611000503 vo výške 995,40 € - okná SLOVAKTUAL s.r.o
- fa č. 6/2011 vo výške 1 133,33 – externý manaţment, vypracovanie ţiadosti
2.ţiadosť o platbu podľa Zmluvy o dielo Škadra – Limex
- fa č. 122011 vo výške 2 700,- € oprava bleskozvodu – objekt SO01 p. Anton
Mjartan elektre – Prievidza
- fa č. 112011 – vo výške 7 398,14 €, Anton Mjartan – elektre Prievidza
- vypracovanie 3. ţiadosti o platbu – Škadra Limex vo výške 1 133,33 € podľa
Zmluvy o dielo zo dňa 11.5.2009.

C. Nesúhlasí :
1. S predajom pozemku - parc. č. 1078 o výmere 1 657 m2 pre p. Pavla Bartoša
a manţ. Máriu, trvale bytom Čsl. partizánov č. 282, Nitrianske Rudno.
2. S riešením opravy strechy na MŠ v Nitrianskom Rudne od zhotoviteľa :
JUROSTAV – Vladimír Lakatoš, Gogoľová č. 13, Nové Zámky.
D. Súhlasí :
1. S uzavretím Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej obsahom bude predaj
pozemku v k.ú. Nitrianske Rudno, C-KN parcela č. 227/41 o výmere 21 m2
v prospech Ľudmily Talpašovej, Hlavná č. 545/81 Nitrianske Rudno
za cenu 8,30 €/m2.
V tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa / o čom rozhodlo OZ
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov / v zmysle §9a ods.8, písm.e/
zák. č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, / ktorý spočíva v tom, ţe ide o pozemok situovaný bezprostredne pri
bytovom dome súpisné číslo 545, v ktorom sa nachádza byt v spoluvlastníctve
kupujúceho a pozemok je účelovo určený na výstavbu garáţe pre vlastníkov
bytov. Pri prevode majetku obce sa z uvedeného dôvodu nepouţijú ustanovenia
odsekov 1 aţ 7 §-u 9a zák. č.258/2009 Z.z.
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E. Ukladá :
1. Predsedovi stavebnej komisie p. Vladimírovi Vrškovi, pripraviť
podmienky na opravu strechy MŠ Nitrianske Rudno, ohľadne odbornej
spôsobilosti, technickej spôsobilosti, rozsahu prác a záručných podmienok.
2. Predsedovi finančnej komisie Ing. Martinovi Špánikovi, zistiť moţnosti
čerpania finančných prostriedkov na opravu strechy MŠ Nitrianske Rudno,
v termíne do 05.10.2011.
3. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, aby písomne upozornil konateľa
ATC s.r.o. Nitrianske Rudno p. Mária Polónyho na zlé a nehospodárne
zaobchádzanie s majetkom obce, ktorý mu bol daný do uţívania.
4. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, pripraviť výberové konanie na realizáciu
výmeny dverí / materiál hliník – plast / na zasadačke Obecného úradu
v Nitrianskom Rudne.
5. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne, odstúpiť ţiadosť finančnej komisii
pri OZ v Nitrianskom Rudne, za účelom schválenia finančných prostriedkov
na zatraktívnenie turistických trás pre OKST-OTLAK Nitrianske Rudno do
najbliţšieho zasadnutia OZ.
6. Obecnému úradu v Nitrianskom Rudne zvolať, jednanie s p. Jozefom Škadrom
vo veci nedodrţania zmluvných podmienok.

F. Zamieta :
1. Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Nitrianske Rudno o vydanie majetku
z dôvodu, ţe v danej veci trvá súdny spor od roku 2006 medzi Obcou Nitrianske
Rudno a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Nitrianske Rudno.
G. Odkladá :
1. Oznámenie ATC s.r.o. Nitrianske Rudno Priehrada II/1, ohľadom sadania
podporného piliera zastrešenia, realizáciu opravy strechy na bufetoch do
najbliţšieho zasadnutia OZ.
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10. Záver:
Starosta obce Jozef Pršo poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ
o 20.30 hodine.

Overovatelia zápisnice
Vladimír Vrška
Milan Kútny

..............................................
………………………….

Zapisovateľka :
Iveta Šílová, pracovníčka OcÚ

V Nitrianskom Rudne dňa 26.09.2011

.........………………........

Jozef Pršo
starosta obce

